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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego(tekst jednolity

Oz .U. 2018 r. poz.2096) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

ze zwiqzku z ponownym rozpatrywaniem sprawy z wniosku Pana Ptasiewicz lukasza z dnia 1 czerwca 2018 

roku w sprawie ustalenia warunk6w zabudowy terenu - cz~sci dzialki poloznej we wsi Nowe Miasto oznaczonej 

w ewidencji grunt6w numerem 49 dla inwestycji polegajqcej na budowie 74 budynk6w mieszkalnych w 

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na skutek decyzji Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w 

Ciechanowie Nr SKO/I/IV/1689/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku uchylajqcej decyzj~ W6jta Gminy Nowe 

Miasto Nr ITI.6730.47.2018.EG z dnia 24 wrzesnia 2018 roku odmawiajqcq ustalenia warunk6w zabudowy dla 

inwestycji polegajqcej na budowie 74 budynk6w mieszkalnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

przewidzianej do realizacji na dziatce oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Nowe Miasto numerem 49, wystqpiono 

do wnioskodawcy 0 uzupelnienie wniosku 0 dwa egzemplarze kopii map zasadniczych wykonane zgodnie z 

wytycznymi zwartymi w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu 

ustalania wymagan dotyczqcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego 

- planu zagospodarowania przestri:ennego (Oz. U. Nr 164,poz. 1588) - tj. w skali 1: 500 lub 1 : 1000 i obejmujqcq 

trzykrotnq szerokosc frontu dziatki tj . w odleglosci minimum 1158,0 m od granic terenu ( p6tnoc, poludnie, 

wsch6d, zach6d) wskazanego we wniosku z dnia 1 czerwca 2018 roku w celu wtasciwego okreslenia granic 

obszaru analizowanego w terminie 8 dni od dnia dor~czenia wezwania. 

Stosownie do przepisu art. 7 - 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks post~powania 
administracyjnego (tekst jednolity - Oz .U . 2018 r. poz.2096) organ administracji obowiqzany jest zapewnic 
stronom czynny udziat w kazdym stadium post~powania administracyjnego umozliwic zapoznanie si~ z 
materialami sprawy. 

Wypetniajqc ustawowy obowiqzek nalezytego i wyczerpujqcego informowania stron uprzejmie 
przypominam, ze art. 10 § 1 Kpa jest jednoczesnie szczeg61nym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziatu 
w kazdym stadium post~powania. 

Zach~cam wi~c do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie czternastu dni od daty ukazania si~ niniejszego 
zawiadomienia i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urz~du w godz. Od 800_ 1600 ,pok6j nr 16, I pi~tro. 

W zwi'lzku z tym, ii w powyiszej sprawie liczba stron przekracza 20, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks post~powania administracyjnego (tekst jednolity - Dz .U. 2018 r. poz.2096) - niniejsze obwieszczenie zostalo 
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du Gminy w Nowym Miescie: bip .nowemiasto.win .pl, wywieszone 
na tablicy ogloszen Urz~du Gminy w Nowy Miescie i oraz u Soltysa Solectwa Nowe Miasto. 
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